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 ةـالـرس

 
ََأ عذب َيفَحديث  نَقالَأ ناَعاملٌََفهوَجاهٌلَ)َاملناهل  َ(م 

 
َالدَ َجاللَ َللحافظَ  َهـ199ََنن َتوَّفَيوطيَاملَ ينَالس 

 

 

 
 

خَرجَأحاديثهاَوعَلقَعليهاحَققهاَو  

 
َاهللَالعامرَعبدَ َبنَ َحممدَ َالسالمَبنَ َعبدَ 

 
 
 

َ ََالطبعَ َحقوق  َسلممَ َلكل 
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

َعىلَأَ َوالسالمَ َهللَوالصالةَ َاحلمدَ  َ.احلنينبياءَوالَصَال ََرشف 

َ َ.َيوطيَرمحهَاهللفهذهَإحدىَرنائلَالس  َ.املشهورَ َالتيَتَكلمَفيهاَعنَاحلديث 

َ.َعَلتهوبنَيََ."فهوَجاهٌلََناَعاملٌَنَقالَأَ مَ "

َوأَ  َهَاهلل مىلَرمحَ فأَ َ.هذاَاحلديثَعليهَيفَبيانَ َوردَ َلسؤالَ َجواٌبََالرنال َ َصل 

َاحلديث ََهَليسَمنَكالمَ صلَ وأَنَأَ َ.جوابًاَشافيًاَيفَبيانَضعف  َ.ملسو هيلع هللا ىلصَالنبي 

َ م 
الٌفَلـ  هَُم  َهذهَالم زيادًةَعىلَذلكَأَنَظاهر  منَإطالقَهذاَ.ََعليهَنلف 

َمنَاجلهلَ َهنََوأَ َ-َكانَحقيق ًََإنَ َ-َالكالمَعىلَالنفسَ  عد  ََ.َالَي 

َأَ َنَنفائسَ ومَ  َالرنال  َالوضعهذه َيفَأ نباب  َلطيفً  َقاعدًة َذكر  َالسيوطَي .ََن

َغيَ َ.ندَتهمَيفَالَسَوجودَمَ احلديثََوضعَ بَنهَالَيلزمَاحلكمَ وأَ  َفقدَي رويَالضعيف 

َ َأ وَاملكذوب  َأ وَاملنكر  ًاَمنهَاملَتهمَالباطل  ََ.الَعنَعمدَ َ.توُّه 

َ(َاحلاويَللفتاويَ)َضمنَكتابََوالرنال َمطبوع ٌَ َ.يوطيللس 

َ.وواضٌحََهاَجيدٌَخطَ َ.رىالقَ َمَ منَمصَوراتَجامع َأَ َُمطوط ٌََنسخ ٌََاوهل

َ

ََ.اهللَالعامرَعبدَ َحممدَبنَ َالسالمَبنَ َهَعبدَ بَ وكتَ 

َهـ91/9/9111َ.ََبريدةَ.القصيم

amer_8080@hotmail.com  
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 ( )بسم الله الرحمن الرحيم
 

َعىلَعبادَ َونالمٌََهلل َاحلمدَ َ:قالَالسيوطي ََ.فىطَ هَالذينَاص  َن  عنَحديثََئلت 

َ.«فهوَجاهٌلََناَعاملٌَأَ :َنَقالمَ »

 :اجلواب
َهذاَإنمَيَ  ََ.( )عليهَيبَكثيَموقوفاًَأَ َمنَكالمَحييىَبنَ َعرف  يفَإننادهََعىلَضعف 

َهَرأَ فإنَََ.إليه،َوحييىَمنَصغارَالتابعني ََبنَ َىَأنس  تباعَيفَأَ َدَ عَ ه،َوقدَيَ وحدَ َمالك 

_____________________________ 

َدبَ(9) حىَيومَاخلميسَ.حاديثهتحقيقهَوختريجَأَ بَأت   هـ8/9/9111ََََض 

ثناَأمحدَبنَجماهدَالصبهاين،َحدثناَعبدَاهللَبنَدََح(971َ)َ"املعجمَالصغي"أخرجهَالطرباينَيفَََ(1)

َزافرَبنَنليمنعم َعبدَ حَرَبنَأبان،َحدثنا ََدثنا َحممدَ َييصاهللَبنَاحلسنيَاملص  كثيَعنََبنَ َحدثنا

،َفهوَجاهٌلََإينَجاهٌلَ:َومنَقال،َفهوَجاهلَعاملٌَإينَ:َمنَقال"َ:أيبَكثيَقالَعنَحييىَبنَ َوزاعي َال َ

َ."فهوَيفَالنارَومنَقالَإينَيفَالنارَ ،َإينَيفَاجلن َفهوَيفَالنار:َومنَقال

َأَ َبنَ َفيهَحممدَ :َ(9/911)َ"املجمع"قالَاهليثميَيفَ
 
َالثقفي،َضَعفهَأمحدَ َيبَعطاء هوَمنكرَ:َوقال.

َحبانَيفَ َحييىَموقوفًاَعليه"الثقات"احلديث،َوذكرهَابن    .انتهىَ.،َومعَذلكَفهوَمنَقول 

َ.َاملصييصاحلسنيََاهللَبنَ َوتلميذهَعبدَ :َوقلت َ.يضاًَأَ َعيٌفَض 

َ(1/108)َ"ميزانَاالعتدال"حبانَكمَيفََقالَابنَ  َيَ : َالََ.هاويقلبَ َخبارَ الَرسق  َحي  .َبهَبمَانفردَ َتج 

َ .انتهى

َيفَ َالعراقي  َيفَ.َ"ختريجَالحياء"ولذاَضَعفهَالثر  َ.وغيُّها.َ"املقاصد"والسخاوي 

َ.قطرثالثَمنََمرَويَنحوَهذاَالقولَعنَعَ وقدَرَ 

تفسيَابنَ"َيفَكموابنَمردوي َ(9/911َ)َ"املطالبَالعالي "خرجهَمسَددَكمَيفَأَ:الولالطريقَ

َ.بيدَاهللَبنَكريزَعنَعمرَعَ َبنَ َبيدةَعنَطلح َ عَ َمنَطريقَمونىَبنَ (1/333َ)َ"كثي

َ.انتهى.َبيدة،َوهوَضعيٌفَعَ َفيهَمونىَبنَ (:9/12َ)َ"احتافَاملهرة"بوصييَيفَقالَال

واخلاللَيفَ(97َ)واحلارثَبنَأنام َ(9971َ)َ"اإلبان َالكربى"أخرجهَابنَبط َيفَََ:الطريقَالثاين

َ.َفذكرهَموقوفاًََ.مرمنَرواي َقتادةَعنَعَ (9308َ)َ"السن "
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َالتابعنيَباعتبارَأَ  َهَمنَالصحاب ،َوالَيَ غيَ َنهَملَيلق  َمنهمَرواي ٌََحدَ لهَعنَأَ َعرف 

َ.متصل ٌَ

وقدَوَ 
ََمَ هَ  َعَ الرواةَفرفَ َبعض  وَ َإنَ َملسو هيلع هللا ىلصَهَإىلَالنبي 

ََ.بذلكَعنهَاجلزمَ َدَ جَ 

ََوذلكَأنََ ََ"الونط"يفََهَالطرباينَ خرج َأَ َاحلديث  ََبنَ َمنَطريقَليث  يمَل َأيبَن 

َ َهَإاَلَعلمَ الَأَ َ،مرعَ َاهدَعنَابنَ عنَجم  َ.( )رهفذكَ َملسو هيلع هللا ىلصََعنَالنبي 

_____________________________ 

َ َفقال"وزاد َرجٌل ه ع  َفناز  َاجلن : َلنا َفإَن لطان َبالس  َيذهبوا َإن  َفقالَعمرَ . َاهللَ: َرنول  َملسو هيلع هللا ىلصنمعت 

َ َفإَنهَفهوَيفَالنار:َيقول  َأَنهَيفَاجلن   نَزعم  َ."م 

نقطع:َ(9/12)َ"احتافَاملهرة"بوصييَيفَقالَال َ.انتهى.َصحيٌحَإاَلَأَنهَم 

َأمحدَكمَيفََ:الطريقَالثالث َاإلمام َ(1/331َ)َ"تفسيَابنَكثي"أخرجه الالكائيَيفَومنَطريقه

بنََعيمعنَنَ َعنَأبيهَعتمرحَدثناَمَ (9391َ)َ"السن "وأبوَبكرَاخلاللَيفَ(9118َ)َ"رشحَالصول"

َ.فذكرهَ.اخلطابَقالَعمرَبنَ :َ،َقالأيبَهند

َ.مرَمنَعَ َملَيسمعَ َنعيمٌََ.منقطٌعَأ يضاًَوهذاَ

منََرنالًَمَ َاخلطابَمنَوجوهَ َرويَعنَعمرَبنَ يَ :َ(7/197)َ"الفتاوى"يفَكمَ َيابنَتيمولذاَقالَ

َ  .انتهى.َوغيُّهاَيبَهندَ أَ َبنَ عيمَقتادةَونَ َحديث 

ََامٌَكثي،َناَُّهَََبنَ َثناَحممدَ َمعاذَثناَحممدَبنَ حدََ(1811َ)َ"الونط"يفََرباينَ هَالطََخرج َأَ َ(9) عنََعنَليث 

جم َ
َ.بهَاهدَ 

َالطرباينَ  َقال َيَ : ال
َاحلديثَعنَرنولَ  ََملسو هيلع هللا ىلصَاهلل ََروىَهذا َهبذا َتفرََإاَل َاإلنناد، َبه َبنَ د .َكثيَحممد

َ.انتهى

َ َ.العارشةَمنَكبارَ َوهوَثق ٌََ.هوَالعبدي ََ:حممدَبنَكثيَهذا:َقلت 

مَيفَأَ  َأيبَعطاءَالثقفي.َثيأيبَكَحييىَبنَ َثرَ أَماَاملتقد  َكثيَبن  كمَ.َالتانع َمنَصغارَ .َفهوَحممدَبن 

َيفََقالَابنَ  َ."التقريب"حجر 

َ"تاريخَجرجان"يفَهميَالَسَبوَالقانمَاجلرجاينَوأَ (1011َ)َ"هتذيبَاآلثار"وأخرجهَالطربيَيفَ

ََ.َمرنالًََعنَاحلسنَ َيلمالدَََبنَزيادَ َمونىَبنَ منَرواي َ(9/918َ)

ََ.مونىَجمهوٌلَ  .ضعيف ٌََاحلسنَ َومرنالت 
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َ.َهبذاَاإلننادإاَلََملسو هيلع هللا ىلصَروىَعنَالنبي َالَيَ :َوقالَالطرباين

َ ََه،َفإنََيفَرفعَ َبالوهمَ َاظَ فََعليهَاحل ََمَ حكَ َوهذاَاحلديث  َأَ َبنَ َليث  َتََمَ َليمَ يبَن  َفق 

َ عىلَض 
َ.َ( )هعفَ 

َمَ :َحنبلَقالَفيهَأمحدَبنَ  َض  َماَرأَ :َوقال.َاحلديثَطرب  َنوأَ أَ َنعيدَ َحييىَبنَ َيت 

ََحدَ يفَأَ َياًَرأَ  َ.هَفيهراجعَ يَ َأنَ َحدٌَستطيعَأَ الَيَ َ،منهَيفَليث 

َ.ضعيٌفَ:َوالنسائي ََمعنيَوقالَفيهَابنَ 

َأَ َليٌثَ:َمعنيَوقالَفيهَابنَ  َ.( )السائبَمنَعطاءَبنَ َضعف 

َنأَ :َيبَشيب أَ َوقالَعثمنَبنَ  ََجريراًََلت  َعنَليث 
 
السائب،َوعنََبنَ َ،َوعنَعطاء

َفقالَيبَزيادَ أَ َبنَ َيزيدَ  عطاء،َوكانََثمَََ،حسنهمَانتقام َيفَاحلديثأَ َزيدَ كانَيَ :

َ.همَختليطاًَكثرَ أَ َليٌثَ

َ:َأمحدَبنَحنبلَاهللَبنَ َقالَعبدَ  َأَ :َفقالَ.يبَعنَهذاأَ َونألت  ََ.كمَقالَجريرٌََقول 

َبنَ  َإبراهيم َاجلوهريَنعيدَ َوقال َحييىَبنَ حدََ: َبنَ َثنا َنعيدَ َمعنيَعنَحييى

ََ،انالقطََ َدَ أنهَكانَالَحي  َأَ َبنَ َعنَليثَث  َ.ليميبَن 

َ:َعلَيَمروَبنَ وقالَعَ  َدَ كانَحييىَالَحي  َأَ َبنَ َثَعنَليث  َ.ليميبَن 

_____________________________ 

وءَحفظ ه:َوكذاَقالَاحلاكمَأبوَعبدَاهلل (9) َ.جممٌعَعىلَن 

َفقال:َأَماَقولَأيبَداودَ َحييىَعنَليث  َمعنيََفلعَلَالسيوطيَملَيعتدَ .َالَبأ سَ به:َنألت  بهَلكونَابن 

هنَصَيفَرو َامل يموينَبضعف  َاي  َمنكر:َويفَرواي . .َ ََفالقول  َوافقَاجلمع َ عنيَمَ َابنَ َعنَالصواب  َما

َ.هعىلَضعفَ 

َاحلديثَصدوٌقَ":َُّهااجيَوغيشيب َوالَسََيعقوبَبنَ أَماَقولََ َأنهَصدوٌقَيفَ.َ"ضعيف  فاملقصود 

ه  .(8/198)َ"هتذيبَالتهذيب"انظرَ.َضعيٌفَيفَحفظ ه.َنفس 

 .َفهوَثق َقبلَذلكوإاَلََ.همرَ أيَحالَاختالطهَيفَآخرَأَ ََ(1)
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َضعَ ن َيَ يَ يَ عَ َكانَابنَ :َعمرَالقطيعيبوَمَ وقالَأَ  ََف  َأَ َبنَ َليث  َ.ليميبَن 

َ:َاملدينيَبنَ َوقالَعلَ  َمَ َوىَعنَطلح َبنَ رَ َليثاًََإنََ:َلسفيانَقلت  َص 
بيهَأَ عنََف 

َرأَ أنََ"َ،هعنَجدَ  َالنبَيَه َفأَ ( )"أَ َضَتوَ يَ َملسو هيلع هللا ىلصَى ََنكرَ ، َجَ وعَ َ.فيانَ ذلكَن  َأنَ َب  َمنه

_____________________________ 

َيفََ(9) َالطرباين  91/980ََ)َ"املعجمَالكبي"أخرجه َليٌثَ(989َ، َثنا َبنَ َمنَطريقَمعتمر َعنَطلح 

َمَ  َ"َ:هَقالفَعنَأبيهَعنَجدَ ص  َعىلَالنبي  هَعىلَحليت هََملسو هيلع هللا ىلصدخلت  َمنَوجه  َواملاءَي سيل  توَضأ  وهوَي 

ه َ.َوصدر  َواالنتنشاق  َبنيَاملضمض   َ."يفصل 

َ.هَضعيٌفَوإننادَ َ

ََعنَطلح َبنَ "َالطرباينَ هكذاَقالََ مروَاليامي"جَدهَونَمىَ.َ"فمص  َ."كعبَبنَع 

عنَمحيدَبنَ(9/29َ)َ"السننَالكربى"ومنَطريقهَالبيهقيَيف931َ)َ"نننه"بوَداودَيفَخرجهَأَ أوَ

ََ.مسعدةَعنَمعتمرَبه

َجَدهَ."مصفبنَ"وملَيقلَأبوَداودََ َ.وملَي سم 

بهَقالَالبيهقيَ ليموقالَأبوَداودَ:َعق  َأيبَن  َآخرَلليثَبن  فَعنَأبيهَ:َّفَحديث  عنَطلح َبنَم ص 

َيفَالوضوء ه َعنَجد  َقالَمسددٌَ. َحييي: َبه َفحَدثت  ََ:قالَأبوَداودَ.نكرهفأَ َ.القطانَييعن. َنمعت 

َ.َ!؟هفَعنَأبيهَعنَجدَ ص َيشَهذاَطلح َبنَمَ إَ:ويقولَ.نكرهيين َكانَيَ عَ َابنَ َإنَََ:يقولَأمحدَ 

ََثمَََ َثمَقال.َبنَاملدينيَلسفيانَعلَ َروىَالبيهقيَنؤال  َقالَعلَي: :َ َابنَ َيعني.َالرمحنَعبدَ َونألت 

ََهديمَ  ََ:فقالَ.طلح َجدَ َعنَنسب  َأَ َ،عمروَبنَكعب  ََ.مروعَ َبنَ َوَكعب  وقالََ.حب ٌَوكانتَلهَص 

ََمروَبنَ عَ َ:هغيَ  يعقوبََحممدَبنَ َالعباسثناَأبوَبوَعبدَاهللَاحلافظَحدََخربناَأَ وأَ .َملَيشكَفيهَكعب 

َحدََ َبنَ َثناَعباس 
ََ:قالَي َورالدَ َحممدَ  ََطلح َبنَ َ:معنيَليحيىَبنَ َقلت  ىَرأَ َ.هفَعنَأبيهَعنَجدَ مص 

َوأَ َ،قدَرآهَ:ونَيقولونثَ حدَ امل ََ:فقالَحييىَ.؟ملسو هيلع هللا ىلصَهَالنبَىَجدَ  ََهل  ََ:طلح َيقولونَبيت  ََليست  .َحب لهَص 

  .انتهى

قال،َكعبَبنَعمروَ:(8/319)َ"التهذيب"قالَابنَحجرَيفَوَ مروَبنَكعبَبنَحجيَبنَ:َوي  ع 

قالَلهَصحب ٌَ.َجدَطلح َبنَمصف.َذهلَالياميَنعدَبنَاحلارثَبنَ َمعاوي َبنَ  َ.َي  َبن  روىَليث 

َمَ َأيبَنليمَعنَطلح َبنَ  َوقالَمعتمرٌَ.َالوارثَعنهَقالهَعبدَ .َهَيفَالوضوءفَعنَأبيهَعنَجدَ ص 

َ َغياثَوإنمعيل  َبن  ََبنَ َوحفص  َعنَليث  َعنَأَ َزكريا هعنَطلح  َعنَجد  َبيه َطلح َ . نسبوا َي  .َومل

َداود َأبو َروىَله َوقال. َيقول: َأمحد  َنمعت  ه: نكر  َي  َكان يين  َع  َابن  َأَن َزعموا َويقول. إيشَهذاَ:
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َ.ملسو هيلع هللا ىلصَالنبَيََطلح َلقي ََجدَ َيكونَ 

َبنَ َوقالَعلَ 
َنأَ :َالطنافيسَحممدَ  ََوكيعاًََلت  ََعنَحديث  ََمنَحديث  يبَأَ َبنَ َليث 

َ ََ.ليٌثََليٌثَ:َليم،َفقالن  َ.ثاًَيَ لَ َيسمَ فيانَالَيَ كانَن 

ََ:بيص َ وقالَقَ  َقالَش  َأَ َبنَ َعب َلليث  ،َ،َوطاووٌسَلكَعطاءٌََينَاجتمعَ أَ :َليميبَن 

َبوكَيَ إذَأَ :َ؟َفقالوجماهدٌَ َض  َباخل ََب  َعَ َليل َ َ( )ف  ََ.هرن  ََفمَزال  ََياًَقَ تََعب َمَ ش  ذَمَ َلليث 

َ.يومئذَ 

َأَ :َبوَحاتموقالَأَ  ََقول  َبنَ َكمَقالَجريرَ َيفَليث 
َ.احلميدَعبدَ 

َابنَ  َأيبَحاتمَوقال :َ َوأَ أَ َنمعت  َزَ يب، َيقوالنبا َرع  َيَ َليٌثَ: َال هوََ.بهَشتغل 

َمَ  َ.احلديثَضطرب 

َ.باحلديثَ َعندَأهلَالعلمَ جََبهَاحل ََقومَ الَتَ َليٌثَ:َيضاًَبوَزرع َأَ وقالَأَ 

ـمَ ل َ:َونسيَ َلناَلعيسىَبنَ قَ :َالفضلَلَبنَ ؤمََوقالَمَ  َل  َتَ َـم  أيبََبنَ َسمعَمنَليث 

َ َ.نؤذَ فيَ َالنهارَ َاملنارةَارتفاعَ َصعدَ وكانَيَ َ،وكانَقدَاختلطَ،هقدَرأيتَ :َليم؟َقالن 

َ.همرَ عَ َيفَآخرَ َاختلطَ :َحبانَوقالَابنَ 

_____________________________ 

ه ََ.طلح َعنَأبيهَعنَجد  َاملذكورَأنهَقال:َ[ابنَحجر]َقلت  َالنبَيََ:يفَاحلديث  ََ.يتوَضأَملسو هيلع هللا ىلصرأيت  فإن 

مرو.َطلح َبنَمصفَكانَجدََ َع  َبن  َأَنهَكعب  َمجاعٌ  مروَبنَ .َفقدَرَجح  مَابنَالقَطانَبأنهَع  َوجز 

َ َكانَطلح َاملذكورَليسَهوَابنَ .َكعب  َمَ َوإن  هوٌلَص  َوأ بوهَجمهوٌلَ.َفَفهوَجم  ثبتَلهَ. هَالَي  وجد 

حب  َإاَلَيفَهذاَاحلديثَ،ص   .كالمهَانتهى.َلنهَالَي عرف 

يَيفَ.َكذاَيفَاملخطوطَواحلاويَ(9) العقيلَورواهاَ.َ"السي"يفََوالذهبي َ.َ"التهذيب"وكذاَذكرهاَاملز 

َ.َبسندهَ"الضعفاء"يفَ

َ.ََ يَمعناهاوملَيتبنَيَ.َ"التهذيب"حجرَيفََوملَيذكرهاَابنَ 

َ"شَكلهاَوَ َي ض  َ"ب 
قوَ.عىلَاملجهولَ   َ.يفَهتذيبَاملزيَ.بشارَعوادوكذاَ.َالسيَحمق 
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َأَ َكالمَ َجمموعَ هذاَ َ.( )هرحي َيفَجتَئم َاحلديث 

َ َكانَيفَحالَ أنَََواحلاصل  َكثيَالتخليطَيفَحديث َعقل ََصح َ َه َه َبحيث  َرَ ج ََه َح 

َ َثمَََبسبب  َحالَ َهَفازدادَ يفَعقل ََلهَبعدَذلكَاالختالطَ َطرأَ َذلك، َمَ كَ ،َوح َوءاًَهَن 

َالذيَكانَقبلَاختالط ََاملختلطَ  َحتَ اظَاملَ فََاحل ََهَمنَالثقات  َرَ َأنَََ،هبمَج  واهَبعدَما

َدَ رَ هَيَ اختالط َ َهلَرَ َ.فيهََكَ،َوكذاَماَش  َ.ردودٌَفإنهَمَ َ.؟وَبعدهأَ َ.االختالطَواهَقبل 

َكمَمَ فإذاَكانَهذاَح َ َفََاحل ََنَاختلطَمنَالثقات  َتَ اظَالذينَحي  نَفكيفَبمَ َ.هبمَج 

ََاختلطَ  َالض  َاملجَ من َرَ عفاء َحي  َال َالذين َتَ وحني َقبَج  َـهبم َطَ َل 
 
َاالختالطَ َروء

ََ.عليهم؟

َ َتَ َاظَ فََاحل ََعادةَ َوقدَجرت  َأَ رمجَ إذا َتَ َحداًَوا َأنَ َمَ كلَ ممن َيفَترمجت َيَ َفيه هَرسدوا

َتَعليه،َوإنَكانَلهَأَ رَ نك َمنَالحاديثَالتيَأَ َكثياًَ هواَنبَََنواهاَصاحل ًََحاديث 

ََعىلَأنََ دَ ماَعداَماَس  
َقبوٌلَمَ َهَصالٌحَحاديث َنَأَ وهَمَ  ََصوصاًَ،َخ  َإذاَكانَذلكَالرجل 

َممََ ََإنََ:َمَيقولونفإَّنََ.حيحنيالَصََحدَ جَلهَيفَأَ رَ نَخ  َالَصََصاحب  جَمنَرَ حيحَملَي 

َإاَلَحديث َ َصَحَه َََما َمنَطريق  َمَ َفالَيلزمَ َ.هغيَ َعنده ََنَذلكَقبول  َرواه،ََكل  ما

َهكذاَنَ  َ.َواَعليهص 

َ َالرجل  َبأَ َقروناًَمَ َوىَلهَمسلمٌَرَ َوهذا  َيفَرواي َجََفاحل ََ.( )يباينالَشََيبَإنحاق 

َيبَإ َأَ  َنحاق،َالَمَ يبَإ َمنَطريقَأَ َجهَصحيٌحَالذيَخرَََنحاق،َواحلديث  َنَطريق 

َ َأَ َبنَ َليث  َ.َيمل َيبَن 

_____________________________ 

ََ.كذاَيفَاملخطوطَ(9)

 .وهوَخطأَ.وآخرهَجيمٌَ.َعجم مَ خاءََثمَََ.بالتاءَ(َخترجيه)ََ.وقعَيفَاحلاويو

 .الخ..َ.بابَحتريمَانتعملَإناءَالذهبَوالفض (1011َ)صحيحَمسلمََ(1)
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ََهَابنَ َترمجَ ـَمَولَ  َرَ نك َهَالتيَأَ حاديثَ أَ َسدَ َ."الكامل"يفََعديي لهَ:َعليه،َثمَقالَت 

َأَ  ََصاحل ٌََحاديث  غيَماَذكرت 
( ).َ

ََاحلافظَ َصنعَ َوكذا ََالذهبي  َأَ َسدَ َ( )"امليزان"يف َعرشةَ َكثرَ له حاديثَأَ َمن

ََ.عليهَترَ ك َنَ أَ 

َ َأَ َ.فيهالذيَنحنََمنهاَهذاَاحلديث  َ."فهوَجاهٌلََناَعاملٌَنَقالَأَ مَ "َعنيَحديث 

َحدَ أَ َسمَ فلمَيَ َوالدَ أَ َلهَثالث َ َدَ ل َنَوَ مَ ":َوحديث وقدََ.( )"فقدَجهلَداًَمََهمَحم 

َ."املوضوعات"اجلوزيَيفََوردهَابنَ أَ 

_____________________________ 

َالناسَ َ.هكالمَ َومتامَ .َعديَالبنَ (1/10َ)الكاملََ(9)َ ُّهاَمنَثقات  َوغي  عب َوالثوري  وىَعنهَش  ،َوقدَر 

َحديث ه َالذيَفيهَي كت ب 
َ.انتهى.َومعَالَضعف 

َيَ "ومعنىَقولهََ َواملتابعاتيفَلالعتبارَأيََ"هحديثَ َكتب  هَوَخالفَ أَ َ.إذاَانفردَ َهَضعيٌفَلكنََو.َالشواهد 

َ.هغيَ 

َحديث ه"ومثلهَعبارةََ َبه،َي كتب  تج  اَي طلقهاَأ بوَحاتمَالرازيَرمحهَاهلل.َ"والَحي  َ.وكثيًاَم 

َأَ :َ(1/933)َ"اجلرحَوالتعديلََ"يبَحاتمَيفَأَ َقالَابنَ  َمهاجرَليسَ:َيبَيقولنمعت  إبراهيمَبن 

ََالسائبَقريٌبََعبدَالرمحن،َوعطاءَبنَ َ،َهوَوحصنيَبنَ بقوييَ همَعندناَحملَ،َحملَ همَمنَبعضَ بعض 

َالصدق،َويَ  َحديثَ َكتب  َهمَوالَحي  َل ََتج  َبحديثهمَ؟َقال:َيببحديثهم،َقلت  تج  كانواَ:َماَمعنىَالَحي 

َ َقومًاَالَحي  ث ونَبمَالَحي  َغلطَ فظون،َفيَ فظون،َفي حد  ىَيفَأ حاديثمَاضطرابًاَماَشئت   .انتهى.َ"ون،َت ر 

َ(3/110َ)ميزانَاالعتدالََ(1َ)

َيفَََ(3) َعديَيفَ(99/79َ)َ"املعجمَالكبي"أخرجهَالطرباين  َاجلوزيَ(7/131َ)َ"الكامل"وابن  وابن 

َأ عنيَ(9/921َ)َ"املوضوعات"يفَ َعباسَ َاجلزري َمنَرواي َمونىَبن  َعنَابن  اهد  َعنَجم 
َعنَليث 

ه ع  َ.رف 

تَََ َأ خرىَم 
َمنَط رق  ويَاحلديث  رنل ور  َمنهاَيشءٌَ.َصل َوم  يوطيَيفَ.َوالَيصح  الآلىلَ"كمَذكرهَالس 

 (.9/13)َ"املصنوع 
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َزَ يَ َماءٌََكانَباليمنَ »:َوحديث َمَ َ.( )اقعَ قالَله َفلنَرشبَمنهَمات  ََبَ ـَمَ، َعث 

َأَ :َهَإليهوَجََملسو هيلع هللا ىلصَالنبي َ َنلمَفقدَأَ اَاملاءَأَ ّي  َنَرش َ،َفكانَبعدَذلكَمَ نلمَالناس  منهََب 

ََ.خرحاديثَأَ ،َيفَأَ َ( )"موتيَ والََمََح َ

ََعىلَأنََ َاحلديث  ََهذا الَ":َمَ لقولهَفيمَتقدَََ;برفعهََليٌثََمَ زَ الذيَنحنَفيهَملَجي 

َهَإاَلَعلمَ أَ  َتَ َوهذهَصيغ ٌََ،"ملسو هيلع هللا ىلصََعنَالنبي  ََقال  َ.عندَالشك 

َدَ ؤيَ ومماَيَ 
ََ.عنىنَجه َاملَ بطالنَهذاَاحلديثَالذيَنحنَفيهَمَ  َهذاَاللفظَ َثبوت 

َاهللَبنَمسعود،َومعاوي َ َبنَأيبَطالب،َوعبدَ َمنهمَعلَ َ.منَالصحاب َعنَمجاع َ 

َعَ ،َوماَكانَهؤالءَليقَ ( )َعباسَ َاهللَبنَ َبنَأيبَنفيان،َوعبدَ 
 
فيهََوردَ َواَيفَيشء

ََذمَي َ.ملسو هيلع هللا ىلصَعنَالنبي 

_____________________________ 

ت هَ(9) وج  َغليٌظَالَي طاقَرشب هَمنَأ ج  عاقاًَ.َالواحدَواجلمعَفيهَنواء.َأيَمري ب طَماًءَز  َأ ن  ق  ع  َ،َوأ ز  ق  ع  وأ ز 

ع َز 
 
مواَعىلَماء ج  رواَفه  ف  َإ ذاَح  َالقوم  َ(.90/919)َ"اللسان"قالهَيفَ.َاق 

راب(َ:9/810َ)َ"القاموس"قالَيفََ عاقَكغ    .ز 

َابنَ َ(1) 7/131َ)َ"الكامل"عديَيفََأخرجه )َ َبنَ أيبَاليقظانَمنَرواي  فيانََحممدَ َعمر َن 
َأ خت  ابن 

ََالثوري َ َأَ َبنَ َعنَليث  َ.فذكرهََ.ماءٌََكانَباليمنَ :َيم،َقالل َيبَن 

 .عضٌلَفهوَمَ َ.همعَنكارت َاحلديثَوَ

َفأنكرَ ،َي زَ جَ َليسَعىلَاملجوسَ َ:قالَرجٌلَ :قالَعاصمَ َعنَنصَبنَ َ"مصنفه"الرزاقَيفََخرجَعبدَ أَ ََ(3)

َإىلَعلَ ،َم لقبنَعَذلكَاملستوردَ  َذلكَبنَأيبَطالبَفذهبا َلهَ فذكرا َفقال، َاجلسا: واهللَماَعىلَ،

َاليومَأَ َالرضَ  َ،َيمن َ[َبذلك]حٌدَأعلم  َكانواَأَ َإَنَاملجوس  ََهل  ََثمَذكرَ َ"..كتاب    .ولهبطَ َاحلديث 

َآي ":َقالَعنَعلَيَ"احللي "مَيفَوأخرجَأبوَنعي  َنزلت  َإاَلَ،َواهللَما َفيمَنزلت  ََوقدَعلمت  ريبََإنََ،

َ َعقواًلََوهب  َنهَقالأ،َمسعودَابنَ َجريرَعنَوأخرجَابنَ َ."ولساًناَنؤواًلَ،َ يَقلًبا والذيَالَإلهَ":

َ،َهغيَ  َإاَلَ،َمنَكتابَاهللَآي ٌََماَنزلت  َفيمنَنزلت  َوأَ ،ََوأناَأعلم  َمكانَأَ ولوَأَ ،َينَنزلت  َأَ علم  َحد  علم 

َ ."هلتيتَ ،َيَتنالهَاملطايابكتابَاهللَمن َ َ،َواهلل":َأنهَقال،َاليمنَعنَحذيف َبنَ َمسلمٌََوأخرج  إينَلعلم 

َ   ."الساع فيمَبينيَوبنيََكائن َ َفتن َ َالناسَبكل 
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َ ََوكذاَثبت  ََمثل  َذلكَعنَخالئقَالَحي  ََ.نَبعدهمونَمنَالتابعنيَفمَ ص  َقَ كمَن  َت 

َ َوالَشَكََ.( )(واعقعىلَالنََواعقَالَصَ)ـَبَ.ىسمََتابَاملَ همَيفَالك َلفاظَ مَوأَ رواياهت 

ََأنََ ََمثل 
 
ََبمَذمَََظَ ونَعىلَالتلفَ قَ طب َئم َالَيَ ال ََهؤالء َ.ظَبهالتلفَ َملسو هيلع هللا ىلصَالنبي 

_____________________________ 

،َياَأّياَالناس":َالفق بدمشقَمعاوي َ ناَبَ خطَ :َقال،َبسَ حلَ َعنَابنَ َ"الطبقات"نعدَيفََوأخرجَابنَ  

 . "ينياَواآلخرةَمن َمرَالدَ بأَ َعلمَ حًداَأَ فإنكمَالَجتدونَبعديَأَ ،َاعقلواَعني

َأَ َماَبقيَأحدٌَ" :الأنهَق،َراهيمَعنَنعيدَبنَاملسيبإبَبنَ َمنَطريقَنعدَ َنعدَ َوأخرجَابنَ   َعلمَبكل 

َ
 
ََقضاء َ،ََملسو هيلع هللا ىلصاهللََقضاهَرنول  ََوبكل 

 
َ،َقضاهَأبوَبكرَقضاء ََوكل 

 
َ،َقضاهَعمرَقضاء قضاءَقضاهََوكل 

َعثمن ،َ َمعاوي َوكل  َقضاه َقضاء َ"يمن َ، َابنَ َ"سلمصحيحَم"يفَو. ئلَعنََاسَ عبَََعن َن  َأنه ،

ََعىلَاخلبيَ :َفقالَ. البدن هَ-نقطت  ََ."يعنيَنفس 

 .هايفَرنالتهَاآليتَذكرَ َهذهَاآلثارَالسيوطي ََذكرَ َ

(9)َ نَأَ َ َرَداَعىلَم  َالسيوطي  َوفمًَ:َهعنَنفس ََهقولَ نكرَعليهَهذهَالرنال َكت بها ً َإنهَأ علمَاخللقَقل م  وأَنهَ،

َ
 
َلواء َ .الخ.َواإلمامَاملقَدمَيفَزمانهَ،العلمحامل 

َ.َجابَعنهاوأَ َ.نكرواَعليهماَأَ َفذكرَ َ

َكالمَ :َلقاثمَ كر 
َالنفسَالناسَ َذ  َوتزكي   َالفخر  َ :هلمَيفَهذاَوجهانَ.يفَأَنَهذاَليسَمنَباب 

َالعاملَبحاله:أحدُّها قامه،َأنَهذاَمنَبابَتعريف  َم  ل  ه  َ إذاَج 

َحماننهَرضبان . وذكرَحماننه،َمدحَاإلنسانَنفسهَ:باب:َ"الذكار"قالَالنوويَيفَ :َاعلمَأنَذكر 

َفيهََ;مذموم َأنَيكون  بهَذلك،َواملحبوب 
هَلالفتخارَوإظهارَاالرتفاعَوش  َأنَيذكر  وحمبوب،َفاملذموم 

مصلح َديني ،َوذلكَبأنَيكونَآمرًاَباملعروف،َأوَناهيًاَعنَاملنكر،َأوَناصًحاَأوَمشًياَبمصلح ،َأوَ

رًَ َعنَنفسه،َأوَنحوَذلك،َفيذكرمعلًم،َأوَمؤدًبا،َأوَواعًظا،َأوَمذك  َا،َأوَم صلًحاَبنيَاثنني،َأوَي دفع 

َبذلكَأنَ  َناويًا َأَ َيكونَ َحمانن ه َإىلَق بولَقول َهذا َأوهقرب  ره، َيذك  َالكالمَالذيََأنَََ؟َواعتمدَما هذا

َقولَ أَ  َالنبي َصوص،َكقولَمنَالن ََدوهَعندَغييَفاحتفظواَبه،َفقدَجاءَيفَمثلَهذاَاملعنىَكثيٌَهَالَجت 

َ":َملسو هيلع هللا ىلص ب 
ذ  ل دَآد م"و "أناَالنَب يَالَك  َو  ي د  َ"وَ.َ"أناَن  ض  َالر  ن ه  َع  ق  ن ش  َت  ن  َم  َ"وَ ."أناَأَول  م  ك  ل م  أناَأع 

مَ  قاك  َريبأَ  باهللَ َوأت  َعن د  َ.كثي شباههوأَ َ."ناَأب يت 

َالثاين كراًَ:الوجه َش  َاهلل َبنعم  ث  َالَتحد  َباب  َمن َهذا َتعاىلَ.أَن َلقول ه َامتثااًل :{َ ب ك  َر 
م    ع 

َب ن  أ َما و 

َ ث  د  حى]َ{ف ح   .انتهى.َالخ..ََ.{99:الض 



َأَ  نَقالَأناَعاملٌَفهوَجاهل)َيفَحديثََاملناهلَ َعذب   12 (.م 

ََبلغَ وأَ  َقول  َذلك ََمن ََاهلل َنبي  َو]يونف َنبي نا َعىل َالَصالة َعليه أ فضل 

ََ.[22:َيونف]َ( ){عليمٌََإينَحفيظٌَ}َعنهَيفَالتنزيلَ َفيمَحكاهَاهلل َ.( )[المالَسَو

ََفإنَ  َ:َقلت  َح ََكيف 
ََمَ ك  َتََملَيَ َوليٌثََ،باإلبطالَعىلَاحلديث  ََ.؟همَبكذب 

َ ََ:سمنقَ َاملوضوعَ :َقلت 

َ.ابنيالكذَََوهذاَشأنَ .َههَوضعَ واضعَ َدَ عمََتَ َ:سمٌَقَ 

َ.ربنيَيفَاحلديثضطَ طنيَواملَ خلَ امل ََوهذاَشأنَ َ.الَعنَقصدَ َطاًَغلَ َوقعَ َ:سمٌَوقَ 

:َوهوَ"نننه"هَيفَماج ََخرجهَابنَ اظَبالوضعَعىلَاحلديثَالذيَأَ فََاحل ََكمَحكمَ 

َكَ مَ " َصالتَ رَ ثَ ن َحس َت َبالليل، َبالنهاروجهَ َنَ ه َأَ َ.( )"ه َأنََفإّنم َعىل هَطبقوا

_____________________________ 

 ."نبيَاهللَيونفَعليهَالسالم"ووقعَيفَاحلاويَاملطبوعَ.َكذاَيفَاملخطوطهَ.ماَبنيََالقوننيَ(9)

َأَ "َملسو هيلع هللا ىلصَلَقولَالنبي َوتأمََ(3/87َ)َ"مدراجَالسالكني"قالَابنَالقيمَيفََ(1) َ."آدمَوالَفخرَولدَ َنيدَ نا

َ َعليهَفكيف  َومنَت ه َبفضلَاهلل  َأ خرب  نَدون ه، َعىلَم  َبه َافتخارًا َمنه ر َذلكَملَيصد  َأَن َوأ خرب  ولكنَ،

همَعندَاهللَوعلوَمنزلتهَلديهَلتعرفَال َم َ تبوع  همَوم 
َإمام  َاهللَعليهَوإعالمًاَلألَم َبقدر  إظهارًاَلنعم  

َنعم َاهللَعليهَوعليهم ديقَللعزيزَ. َيونفَالص  َقول  إينََالرضَ َاجعلنيَعىلَخزائنَ }وي شبهَهذا

وعىلََ،م وعىلَال ََ.عىلَالعزيزَ َتعودَ َملصلح َ َناًَتضمَ َكانَمَ َمَـهَبذلكَلَ هَعنَنفس َفإخبارَ َ{عليمٌََحفيظٌَ

َنفس َ َحس  َكان َالفخرَ َناًَه َبه َيقصد َمل َفمَ َإذ ََالكلم َ َصدرَ عليهم َحي  َعليها َس َواحلامل َنها َ،جنهاوّي 

 .انتهى.َهَواحدةٌَوصورتَ 

َيفََ(3) َماجه َابن 9333َ)َ"السنن"أخرجه )َ َيف 1127َ)َ"الشعب"والبيهقي )َ مسندَ"والقضاعيَيف

(1/11َ)َ"الكامل"وابنَعديَيفَ(10/12َ)َ"تاريخَدمشق"عساكرَيفََوابنَ (108َ)َ"الشهاب

َ َيف 9/971َ)َ"فاءعالض"والعقيل )َ َبغداد"واخلطيبَيف 9/319َ)َ"تاريخ ََمَتـو( َيف َ"فوائده"م

َبيَالَضَيبَيزيدَمونىَأَ َثابتَبنَ َمنَطريقَ(9130) يبَنفيانَعنَعنَأَ َعنَالعمشَ َعنَرشيك 

َ.مرفوعاًََجابرَ 

ََ.مونىَوفيهَثابتَبنَ 

َ.كذاٌبَ:َبنَمعنيَقالَحييى
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َوواضعَ وضوعٌَمَ  َيتعمََ، َمل َوضعَ ه َيفَذلكَمَ تَ وقَصََ،هد َشهورةٌَه َذلكَأَ . َشارَ وإىل

َ:لفيتهَبقولهراقيَيفَأَ العَ 

َهَملَيَ وضعَ َوعٌَـــومنهَنََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ َدَ ـــقص 

َ ََنحوَحديث  َثَ نَكَ مَ َ)َثابت  ََ.احلديثَ(هَصالتَ َََََََََرت  ت  ل ٌ َس   ه  َو 

ََغيَ َكالمَ َاحلفظَبعزوَ َطنيَوالسيئَ خلَ لنيَواملَ غفََللمَ َالوضعَ َوأكثرَماَيقعَ  َالنبي 

َكالمَ إمَََ،إليهَملسو هيلع هللا ىلص ََا َأَ تابعيي َأَ وَحكيمَ ، َأَ ، َوقعَيفَكمَ.إسائيلَيَثرٌَو ََاملعدةَ ": َبيت 

َ
 
ََواحلمي َ َ،الداء َ"،َ( )"الدواءَرأس  َنياَرأَ الدَ َوحب  ََس  َ.وغيَذلكَ.( )"خطيئ َكل 

_____________________________ 

َ.ضعيٌفَ:َوقالَأبوَحاتمَوغيه

َبأَ :َحبانَوقالَابنَ  َ.هخبارَ الَجيوزَاالحتجاج 

َ.صٌلَليسَلهَأَ َ:قيلقالَالعَ 

َرَ َمونىَكويفَيَثابتَبنَ :َييَعدَوقالَابنَ َ َواحدَ َوىَعنَرشيك  ينَبإنناد  نكر  ث نيَم  ي 
َ.َحد  والَي عرف 

قهَمنهَمجاعٌ َمنَالضعفاء.َاحلديثانَإاَلَبه ُّهاَس  ََ.احلديثَفذكرَ .َ.وأ حد 

ََرَ ك َهَذَ أنَََ،مياهللَبنَنَ َعبدَ َنيَعنَحممدَبنَ غَ وبلَ َ:عدييََثمَقالََابنَ َ ََلهَهذاَاحلديث  َ:فقالَ.عنَثابت 

ب ه.َباطٌلَ ََش  َيكونَثابٌتََنَ شتبهَأفيَ َصاحلاًََرجالًََوكانَثابٌتََ.احاًَزََكانَمَ َاًَرشيكَنََوذلكَأ،َعىلَثابت 

َ هذاَالكالمََنََهَألغفلت ََثابٌتََفظنََ...َعنَأيبَنفيانَالعمشَ:يقولَوكانَرشيٌكََ.عىلَرشيكَدخل 

َوإ،َهَعىلَذلكلَ فحمَ َ.هرأَ هوَمنَاإلننادَالذيَقَ َالذيَقالَرشيٌكَ َ.انتهى.َرشيكَنمَذلكَقول 

واَتفقَاحل َفاظَعىلَأَنهَمنَ.َوهوَموضوٌعَمنَغيَقصدَ :َ(9/911)َ"املوضوعات"قالَالقاريَيفََ

َ َعليه.َقولَرشيك  َلـَمَدخل   .انتهى.َقالهَلثابت 

ََاظَ فََاحل ََمجعَ أَ َ(9َ) َ.عىلَأنهَليسَبحديث 

َ:َ(9032)رقمََ"املقاصدَاحلسن "قالَاحلافظَالسخاويَيفََ هَإىلَالنبي  َرفع  ،َبلَهوَمنَملسو هيلع هللا ىلصالَيصح 

َ َالعرب  َكلدةَطبيب  َبن  َ.انتهى.َكالمَاحلارث 

 .انتهىَ.الطباءَبعضَ َنمَهوَمنَكالمَ صلَله،َإ َالَأَ :َ(9/97)َ"الدررَاملنتثرة"وقالَالسيوطيَيفََ

َ"والبيهقيَيفَ(1َ)َ"الزهد"أيبَالدنياَيفََأخرجهَابنَ َ(1َ) ََ.رنالًَمَ َعنَاحلسنَ (90201َ)َ"عبَاإليمنش 
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ََهَإىلَغيَ وَ بعزَ َعروفاًَيكونَمَ  َملسو هيلع هللا ىلصَالنبي  َفيفعَ َطَ خلَ عىلَاملَ َ،َفيلتبس  منه،ََاًَهَإليهَوُّه 

َ.وضوعاًَمَ َاظَ فََهَاحل َدَ عَ فيَ 

َتركَ  َشيئاًََبحمدَ َفاظَ احل ََوما َنحنَ إنََ}َوهن ََبيََإاَلََاهلل َالذَ نزَََا َلهَوإنَََكرَ لنا ا

َاحلجر]َ{ونافظَ حلَ  :1].ََ َحيتاج  َنع َ َولكن وكثرةََ،الباعَ َوطولَ َ،ظرَ النَََإىل

َ.( )العاالطَ 

_____________________________ 

َالبيهقيَيفَ 90011َ)َ"الشعب"وأخرجه َيفَ( َنعيم 1/388َ)َ"احللي "وأبو َيفَ( َ"الزهد"وأمحد

َ.فذكره:َمريمَعليهَالسالمَيقولَكانَعيسىَابنَ :َعنَنفيانَالثوريَقال(181َ)

نياَيبَالدَ أَ َوابنَ ،َالصديفَسعودمَعنَنعدَبنَ (10/101َ)َ"تاريخَدمشق"عساكرَيفََوأخرجهَابنَ َ

َ.منَقوهلمَ.دينارَعنَمالكَبنَ (191َ)َ"ذمَالدنيا"يفَ

َيروونه(:7/921َ)َ"الفتاوىَالكربى"قالَابنَتيمي َكمَيفَ َ}َ:وما َرأس  َالدنيا ََحب  َ{خطيئ َكل 

ََهذاَمعروٌفَ َ.انتهى.َفليسَلهَإنناٌدَمعروفَملسو هيلع هللا ىلصَوأَماَعنَالنبي َ،َعبدَاهللَالبجلَبنَ َعنَجندب 

  .لأللباين(3/112َ)والسلس َالضعيف ََ.للعجلوين(9/312َ)وانظرَاملقاصدَاحلسن َ
ضَاهللَنبحانهَوتعاىلَحلفظَالحاديثَوالسنن،َومتييزَصحيحهاَمنَضعيفها،َوجيدهاَمنَلقدَقيََ(9ََ)

ََزائفهاَعلمءَ  َالعملَ دواَوانقطعَ جترَََص َومَ َص َعَ َكثيينَيفَكل  ََاجلليل،َومنَيومَأنَ َواَهلذا َظهرت 

َستمرَمَ مَ َالوضعَيفَاحلديث،َوهؤالءَالعلمءَيفَجهادَ َحرك َ  املوضوعاتَوتنقي َيفَمقاوم َهذهََنَ ض 

َول َمنها، َاملباركـَمَالسن  َاهللَبن ََقيلَلعبد َقال: َالحاديثَاملوضوع  َهذه َاجلهابذة": َ"تعيشَهلا

َنتَمنَأَ ينَأَ أَ :َفقالَ.ليقتلهَزنديقاًََخذَ أَ َالرشيدَ َأنَََ"طبقاتَاحلفاظ"الذهبيَيفَوذكرَ ََلف  َحديث 

خرجاّناَفي ََينخالّنا.َاملباركَوابنَ ،َيبَإنحاقَالفزارياهللَمنَأَ َنتَياَعدوََينَأَ أَ :َها؟َفقالوضعتَ 

َاملباركحرفاًََحرفاًَ َابن َوقال َ؟ َهمََ": َالَسََرجٌلََلو َأنَ يف ََحر ََيكذب  ََيفَاحلديث  والناسََلصبح 

َففيَهذهَالنقولَوغيَ ،َ"ابكذََ:َيقولون هَللموضوعات،َاحلديثَورجال ََهلَ أَ َعىلَيقظ َ َهاَماَيدل 

اهللَعىلََهم،َوقدَكانَمنَفضلَ همَيفَنحرَ كيدَ َوالعملَعىلَإبطاهلا،َوعىلَتعقبهمَالوضاعني،َوردَ 

َالبَ َوالنقادَ َ.فاظَالبارعنيهاَمنَاحل َقَ رزَ َالم َاإلنالمي َأنَ  ََ.الخ.َصونَكثرةصيينَماَالَحي 

 (.9/321)الونيطَيفَعلومَومصطلحَاحلديثََ
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ََيفَلفظ َ َالوضعَ َوقدَيقعَ  َ":َكحديثَ.هالَيفَكلَ َمنَاحلديث  ََيفَنصلَ إاَلََالَنبق 

َأَ  َوَخ  ََ،َفإنََ( )"ناحوَج َأَ َ،وَحافرَ أَ َفي َ.هَثابٌتَصدرَ َاحلديث 

َكانَـَمَلهدي،َـمَ إىلَاخلليف َالَباًَقرَ تَ َهَواضعٌَدَ تعمَََموضوعٌََ"أوَجناح":َوقوله

َباللَََشغوفاًَمَ  مباحل ََعب  َ.ـم 

َوقعَ  ََنظيَ َوقد ََذلكَلليث  َصاحب  َرَ َهذا َفإنه َاحلديث، ،َوىَعنَجماهدَ هذا

َ
 
َهل َعىلَأَ َعنَأيبَهريرةَيفَالذيَوقعَ َوعطاء َأَ ":َملسو هيلع هللا ىلصَهَيفَرمضان،َقالَلهَالنبي  َعتق 

َ.( )"جدَ الَأَ :َ،َقالبدن ًََهدَ ا:َجد،َقالالَأَ :َقالَ.رقب ًَ

_____________________________ 

وابنَ(23/112َ)َ"تاريخَدمشق"يفََعساكرَ َوابنَ (91/313َ)َ"تاريخَبغداد"أخرجَاخلطيبَيفََ(9)

َأ يبَيقول:َقالَهيَ زَ َبنَ َمنَرواي َأمحدَ (9/923َ)َ"كنيوالضعفاءَواملرت"شاهنيَيفَ َقدمَ :َنمعت 

َفضال َوغياثَبنَإبراهيمَوغيهمَعىلَاملهدي َ ثنيَفيهمَالفرجَبن  د  َحم  َبعرشة .َ ب  َحي  وكانَاملهدي 

َوي شتهيها َاحلمم  َاملؤمنني:َفقيلَلهَ.فأ دخلَعليهَغياثَبنَإبراهيم. ثَأ مي  فحَدثهَبحديثَأ يبََحد 

َأوَنصلَ "هريرةَ َإاَلَيفَحافر  َبعرشةَآالف.َ"أوَجناح"وزادَفيهَ.َالَنبق  َلهَاملهدي  َفلَمَ:َقال.َفأمر 

َعىلَرنولَ َشهدَ أَ :َقامَقال َذاكَأَ .َملسو هيلع هللا ىلصاهللََأَنَقفاكَقفاَكَذاب  َباحل ََ،ناوإنمَانتجلبت  َفأمر  ب حت  .َممَفذ 

َغياثًاَبعدَذلكفمَ ََ."ذكر 

َفمَأَ )ويفَرواي َابنَشاهنيَ َ(.بعدَذلكَغياٌثََفلح 

َالكويفَ َإبراهيمَغياثَبنَ وَ َ.النخعي 

َ.كذاٌبََ:معنيَوأبوَداودَقالَعنهَابنَ 

َ"يفَحديثََ."أوَجناح"وزيادةَ:َ(1/911)َ"كشفَاخلفاء"لعجلوينَيفَقالَاَ في َ."الَنبقَإاَلَيفَخ 

ثني َامل حد  َ.انتهى.َكذٌبَموضوعٌ َباتفاق 

َ"ديثَاحلَأَماَصدرَ :َقلتََ َأَ َإالَيفَنصلَ َالَنبق  ََ."وَحافرَ أَ َوَخفي َفهوَيفَالس  َأيبَهريرةَننَمنَحديث 

 .انحبَََوصَححهَابنَ َنهَالرتمذي َوحَسَ.َمرفوعاًَ

(1)ََ َأخرجه َيف َيعىل 1318َ)َ"مسنده"أبو ََابنَ و( َيف 1/133َ)َ"جروحنياملَ "حبان َيفَ( والطرباين

9787َ)َ"الونط" )ََ َيف َالكبي"والبخاري 1/172َ)َ"التاريخ )َ َيف َالرب َعبد َ"التمهيد"وابن
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َكرَ ذَ :َاظَ فََقالَاحل َ
َ.نكرٌَفيهَمَ َالبدن َ 

َغفل ًَمَزادَ إنَََليثاًََأنَََوالظاهرَ  ََها َمَ علأَ تعاىلََواهلل َ.وعمدَ َالَعنَقصدَ َليطاًَوخت 

َبالَصَ َ.واب 

ت تـم 
( ). 

_____________________________ 

ََعنَ( 01/742" )العلل"والدارقطنيَيفَ(19/99َ) َ.بهَليث 

َ(َاهدَبدن )قولهََ:قالَابنَحبانَ ََإنمَقال.َهذاَقطَ َملسو هيلع هللا ىلصاهللََكالٌمَباطٌلَماَقالَرنول  الََ:قالَلهَحيث 

مَشهرينَمتتابعني"َ:أ جد َ."ص 

تابعَعليهَ:وقالَالبخاريَ َ.الَي 

َيفَروايت هَنندًاَومتناًَ.َليٌثَضعيٌفَ:َ(1/917)َ"الفتح"حجرَيفََوقالَابنَ َ َج َ.َوقدَاضطرب  فالَح 

َ.انتهى.َفيه

ََ نكرٌَََ:(3/119)َ"امليزان"يفََوقالَالذهبي  َم 
َالبدن   ر  ك 

َ.انتهىَ.ذ 

َقلتَ َالب خاريَ: َيف 9131َ)واحلديث  )َ 9999َ)ومسلم َبنَ ( يد َمح  َرواي  َأ يبََمن َعن َالرمحن عبد 

ريرة َ."صمَشهرينَمتتابعني"وقالَلهَ.َه 

َ َتساهل  ََاهليثمي ََوقد 3/981َ)َ"املجمع"يف ََأنَ َبعدَ َ-َفقال( َ-أورده َيفَ: َحديٌث َهريرة ليب

َالَصحيحَيفَاملجامعَبغيَنياقه َالطرباينَيفَ. َ"الونط"رواه َليث  َوفيه َثقٌ ،ََبنَ َ، َوهو أيبَنليم،

دل س  .انتهى.َولكنَهَم 

َاالنتهاءَمنَحتقيقَ َتمَََ(9) 91/9/9111ََعليهاَيفَيومَالربعاءََهاَوالتعليق  .َسَدداًَكونَمَ أَ َأنَ َاهلل َهـَأنأل 

َ،َلوتفَضََنعمَ واحلمدَهللَعىلَماَأَ   .جزلكرَعىلَماَأ عطىَوأَ ولهَالش 


